HISPASAT vai liderar a sessão sobre o
setor espacial na South Summit 2015
 Elena Pisonero, presidenta da HISPASAT, vai moderar uma mesa redonda sobre
a inovação e os desafios no setor aeroespacial.
 A sessão vai ser aberta por Gwynne Shotwell, presidenta da SpaceX e vai reunir
representantes de empresas avançadas, como a Airbus, SSL e Zero2infinity.

Madri, 30 de setembro de 2015.- HISPASAT, o operador espanhol de telecomunicações por
satélite, vai liderar a sessão “Space Odyssey”, organizada dentro da conferência South
Summit, que vai acontecer entre 7 e 9 de outubro na Plaza de Toros de Las Ventas (Madri).
A HISPASAT combina seu conhecimento do setor espacial com um sólido compromisso com a
inovação em telecomunicações por satélite e, por isso, decidiu contribuir com uma iniciativa
como a South Summit, que busca impulsionar os empreendedores com novas propostas
capazes de renovar o panorama empresarial e responder aos novos desafios da sociedade
digital. Atualmente, a HISPASAT trabalha em soluções inovadoras para o projeto de seus
satélites, bem como nas aplicações e serviços mais avançados para seus clientes, em
contextos como o de Ultra Alta Definição, as conexões em mobilidade ou a distribuição
multitelas de conteúdos.
A sessão dedicada ao setor aeroespacial abre o programa da South Summit, quando serão
analisados os movimentos de ruptura que estão sendo conformados no âmbito das
comunicações espaciais, bem como o horizonte de inovação que se abre perante um setor
tradicionalmente na vanguarda tecnológica, como o de satélites de telecomunicações, que se
encontra agora em um momento de efervescência diante das novas demandas do mercado e
da velocidade vertiginosa dos avanços produzidos. Além disso, será assinalada a capacidade
das empresas empreendedoras europeias e latino-americanas de aproveitar essa oportunidade
de crescimento.
A presidenta da HISPASAT, Elena Pisonero, vai ser encarregada de moderar a mesa redonda
"Future of connectivity: What can we expect from Space Exploration 6.0”, que vai contar com a
participação da presidenta e COO da SpaceX, Gwyne Shotwell; do vice-presidente de
Estratégia e Desenvolvimento da Space Systems Loral (SSL), Matteo Genna; do diretor de
Projetos Avançados de Telecomunicações da Airbus D&S, Space Systems, Pierre-François
Delval e do COO da Zero2Infinity, Dimitris Bountolos. Antes, Gwyne Shotwell vai abrir a sessão
com um pronunciamento intitulado "What the future will look like".
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Sobre o Grupo HISPASAT
O Grupo HISPASAT é formado por empresas com presença tanto na Espanha como na
América Latina, onde a sua filial brasileira HISPAMAR se localiza. O Grupo é líder na difusão e
distribuição de conteúdos em espanhol e português, incluindo a transmissão de importantes
plataformas digitais de DTH (Direct to Home) e Televisão de Alta Definição (HDTV). A
HISPASAT também provê serviços de banda larga via satélite e outras soluções de valor
agregado para governos, corporações e operadoras de telecomunicações nas Américas,
Europa e norte da África. A HISPASAT é uma das principais companhias do mundo em receita
no seu setor e a principal ponte de comunicação entre a Europa e as Américas.
www.hispasat.com
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